
Střední pedagogická škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace 
 

Lidická 455/40, 360 01 Karlovy Vary, tel.: +420 354 224 711, e-mail: info@pedgym-kv.cz  stránky: www.pedgym-kv.cz 

 

 

   strana 1 z 5 

 

Kritéria přijímacího řízení pro střední školu 
 

1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 
 

Ve  školním roce 2018/2019 plánuje střední škola, jejíž činnost vykonává příspěvková organizace Střední pedagogická 

škola, gymnázium a vyšší odborná škola Karlovy Vary, příspěvková organizace otevřít následující obory denní formy 

vzdělávání: 
 

Obory vzdělání:  79-41-K/41  Gymnázium  

 75-31-M/01  Předškolní a mimoškolní pedagogika 

 78-42-M/03  Pedagogické lyceum 

 75-41-M/01  Sociální činnost 
 

V souladu s ustanovením § 60 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) budou všichni uchazeči do výše uvedených oborů konat jednotnou přijímací 

zkoušku z českého jazyka literatury a z matematiky (dále jen „jednotná přijímací zkouška“).  

Do oborů Gymnázium a Předškolní a mimoškolní pedagogika budou uchazeči navíc konat školní přijímací zkoušku. 
 

Řádný termín pro konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky  

1. řádný termín: 12. dubna 2018  

2. řádný termín: 16. dubna 2018 
 

Náhradní termín pro konání jednotné přijímací zkoušky a školní přijímací zkoušky 

1. náhradní termín: 10. května 2018 

2. náhradní termín: 11. května 2018 
 

Případná další kola přijímacího řízení se budou konat po ukončení předešlého kola přijímacího řízení. 
 

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského 

zařízení o uzpůsobení podmínek pro konání jednotné přijímací zkoušky. Doporučení školského poradenského zařízení 

musí být dodáno společně s přihláškou nejpozději 1. března 2018. Na později doložené doporučení nebude brán zřetel. 
 

Uchazeč, který plnil povinnou školní docházku v zahraničí a nemůže doložit hodnocení z druhého pololetí 

předposledního ročníku nebo z prvního pololetí posledního ročníku plnění povinné školní docházky a uchazeč, který 

není státní občan České republiky, a který předložil vysvědčení z posledních dvou ročníků plnění povinné školní 

docházky odlišná od vysvědčení vydávaných v ČR,  se podrobí rozhovoru, ve kterém budou ověřeny jeho znalosti. Na 

základě tohoto rozhovoru  může uchazeč získat maximálně stejný počet bodů, kolik mohou získat uchazeči za 

výsledky předchozího vzdělávání.  

Uchazeči, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se při 

přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost 

českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem.  

Rozhovor bude uchazeč konat v řádném (náhradním) termínu jednotné přijímací zkoušky. 

Ředitel školy pro hodnocení výsledku jednotné přijímací zkoušky cizinců, kteří nekonají zkoušku z českého jazyka  

a literatury podle § 20 odst. 4 školského zákona, vytváří ve spolupráci s Centrem pořadí uchazečů na základě 

redukovaného hodnocení všech přijímaných uchazečů v přijímacím řízení do daného oboru vzdělání nebo zaměření 

podle školního vzdělávacího programu. Redukované hodnocení neobsahuje výsledek testu z českého jazyka  

a literatury. Pořadí uchazečů v redukovaném hodnocení se použije pro jejich zařazení do výsledného pořadí uchazečů 

stanoveného podle § 60d odst. 3 školského zákona.  

Uchazeč, který podle § 20 odst. 4 školského nekonal přijímací zkoušku z českého jazyka, a u kterého byla znalost 

českého jazyka prověřena rozhovorem, s výsledkem neuspěl, nesplnil kritéria přijímacího řízení a nebude ke 

vzdělávání přijat.  

 

31. ledna 2018        Mgr. Bohuslav Peroutka  

          ředitel školy 
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79-41-K/41 Gymnázium  
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „školský zákon“): 
 

1) Podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - uchazeč bude 

hodnocen dle prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání. 

60 bodů je maximální bodový zisk ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení. Body budou 

získány přepočtem známek jako rozdíl koeficientu 90 a patnáctinásobku součtu průměrů na vysvědčení 

z prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního vzdělávání. 

Uchazeči, který byl hodnocen na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání dostatečnou nebo nedostatečnou z jakéhokoli předmětu, bude za výsledky předchozího 

vzdělávání odečteno 60 bodů. 

Výsledné bodové hodnocení podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení bude do celkového 

hodnocení započítáno 30 %. 
 

2) Podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce - písemný test ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  

Maximální bodový zisk z testu z matematiky je 50 bodů a maximální bodový zisk z testu z českého 

jazyka a literatury je 50 bodů (tj. 100 bodů je maximální bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky). 

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky je podmíněno tím, že uchazeč musí dosáhnout alespoň 12 bodů  

v testu z matematiky a alespoň 17 bodů v testu z českého jazyka a literatury. 

Výsledné bodové hodnocení podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce bude 

do celkového hodnocení započítáno 70 %. 
 

3) Podle výsledků hodnocení dosažených ve školní přijímací zkoušce - přijímací zkouška z tělesné 

zdatnosti.  

Obsah zkoušky pro dívky: skok z místa, šplh s přírazem na tyči, hluboký ohnutý předklon, člunkový běh, 

přeskoky lavičky.  

Obsah zkoušky pro chlapce: skok z místa, šplh na laně, shyby, člunkový běh, přeskoky lavičky. 

40 bodů je maximální bodový zisk z přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti.  

Výsledné bodové hodnocení přijímací zkoušky z tělesné zdatnosti bude do celkového hodnocení 

započítáno 30 %. 

 

- Celkové bodové hodnocení bude stanoveno součtem procenty přepočtených bodových zisků získaných 

ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení, z výsledků hodnocení dosažených v jednotné 

přijímací zkoušce a z výsledků hodnocení dosažených ve školní přijímací zkoušce. 

[(kritérium 1 + kritérium 3) * 0,3 + kritérium 2*0,7 ] 

- Výsledky budou seřazeny sestupně podle celkového počtu dosažených bodů. 

- V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí rozhoduje vyšší bodový zisk z testu z matematiky. Pokud 

toto kritérium nerozhodne, následuje porovnávání bodových zisků v pořadí z testu z českého jazyka a 

literatury, ze znalostí vyjádřených na vysvědčení, výsledků ve školní přijímací zkoušce. 

- Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů. 

- Uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než 12 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury 

méně než 17 bodů nebo získal za výsledky předchozího vzdělávání 0 a méně bodů, nevyhověl kritériím 

přijímacího řízení, a proto nebude do tohoto seznamu zařazen. 
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75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika  

Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „školský zákon“): 
 

1) Podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - uchazeč bude 

hodnocen dle prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání. 

60 bodů je maximální bodový zisk ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení. Body budou 

získány přepočtem známek jako rozdíl koeficientu 90 a patnáctinásobku součtu průměrů na vysvědčení 

z  prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního vzdělávání. 

Uchazeči, který byl hodnocen na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání nedostatečnou z jakéhokoli předmětu, bude za výsledky předchozího vzdělávání odečteno 60 

bodů. 

Výsledné bodové hodnocení podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení bude do celkového 

hodnocení započítáno 40 %. 
 

2) Podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce - písemný test ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  

Maximální bodový zisk z testu z matematiky je 50 bodů a maximální bodový zisk z testu z českého 

jazyka a literatury je 50 bodů (tj. 100 bodů je maximální bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky). 

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky je podmíněno tím, že uchazeč musí dosáhnout alespoň 8 bodů  

v testu z matematiky a alespoň 13 bodů v testu z českého jazyka a literatury. 

Výsledné bodové hodnocení podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce bude 

do celkového hodnocení započítáno 60 %. 
 

3) Podle výsledků hodnocení dosažených ve školní přijímací zkoušce - přijímací zkouška z hudebních 

dovedností a logopedických kompetencí 

Obsah zkoušky: zpěv písně a její transpozice, analýza akordů, sluchová analýza, rytmická část, četba 

předloženého textu. 

40 bodů je maximální bodový zisk z přijímací zkoušky z hudebních dovedností a logopedických 

kompetencí.  

Výsledné bodové hodnocení přijímací zkoušky z hudebních dovedností a logopedických kompetencí 

bude do celkového hodnocení započítáno 40 %. 
 

- Celkové bodové hodnocení bude stanoveno součtem procenty přepočtených bodových zisků získaných 

ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení, z výsledků hodnocení dosažených v jednotné 

přijímací zkoušce a z výsledků hodnocení dosažených ve školní přijímací zkoušce. 

[(kritérium 1 + kritérium 3) * 0,4 + kritérium 2*0,6 ] 

- Výsledky budou seřazeny sestupně podle celkového počtu dosažených bodů. 

- V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí rozhoduje vyšší bodový zisk z testu z matematiky. Pokud 

toto kritérium nerozhodne, následuje porovnávání bodových zisků v pořadí z testu z českého jazyka  

a literatury, ze znalostí vyjádřených na vysvědčení, výsledků ve školní přijímací zkoušce. 

- Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů. 

- Uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než 8 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury 

méně než 13 bodů nebo získal za výsledky předchozího vzdělávání 0 a méně bodů, nevyhověl kritériím 

přijímacího řízení, a proto nebude do tohoto seznamu zařazen. 

 

Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro obor 

vzdělání předškolní a mimoškolní pedagogika (dle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání  

211/2010 Sb.), které je dodáno společně s přihláškou nejpozději 1. března 2018. 
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78-42-M/03  Pedagogické lyceum  
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): 

 

1) Podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - uchazeč bude 

hodnocen dle prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání. 

80 bodů je maximální bodový zisk ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení. Body budou 

získány přepočtem známek jako rozdíl koeficientu 120 a dvacetinásobku součtu průměrů na vysvědčení 

z  prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního vzdělávání. 

Uchazeči, který byl hodnocen na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání nedostatečnou z jakéhokoli předmětu, bude za výsledky předchozího vzdělávání odečteno 80 

bodů. 

Výsledné bodové hodnocení podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení bude do celkového 

hodnocení započítáno 40 %. 
 

2) Podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce - písemný test ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  

Maximální bodový zisk z testu z matematiky je 50 bodů a maximální bodový zisk z testu z českého 

jazyka a literatury je 50 bodů (tj. 100 bodů je maximální bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky). 

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky je podmíněno tím, že uchazeč musí dosáhnout alespoň 8 bodů  

v testu z matematiky a alespoň 13 bodů v testu z českého jazyka a literatury. 

Výsledné bodové hodnocení podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce bude 

do celkového hodnocení započítáno 60 %. 

 

3) Podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče -  soutěže. 

Za každé umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěžích a olympiádách vyhlašovaných 

MŠMT ČR za poslední dva roky základního vzdělávání získá uchazeč 1 bod, nejvýš však 20 bodů.  

20 bodů je maximální bodový zisk ze soutěží. 

Výsledné bodové hodnocení ze soutěží bude do celkového hodnocení započítáno 40 %. 

Tyto další skutečnosti musí být dodány v originálu nebo v kopii ověřené ředitelem základní školy, 

společně s přihláškou nejpozději 1. března 2018. Na později doložené doklady nebude brán zřetel. 

 

- Celkové bodové hodnocení bude stanoveno součtem procenty přepočtených bodových zisků získaných 

ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení, z výsledků hodnocení dosažených v jednotné 

přijímací zkoušce a podle dalších skutečností - soutěže. 

[(kritérium 1 + kritérium 3) * 0,4 + kritérium 2*0,6 ] 

- Výsledky budou seřazeny sestupně podle celkového počtu dosažených bodů. 

- V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí rozhoduje vyšší bodový zisk z testu z matematiky. Pokud 

toto kritérium nerozhodne, následuje porovnávání bodových zisků v pořadí z testu z českého jazyka a 

literatury, ze znalostí vyjádřených na vysvědčení, soutěží. 

- Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů. 

- Uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než 8 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury 

méně než 13 bodů nebo získal za výsledky předchozího vzdělávání 0 a méně bodů, nevyhověl kritériím 

přijímacího řízení, a proto nebude do tohoto seznamu zařazen. 
 

Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro obor 

vzdělání pedagogické lyceum (dle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je 

dodáno společně s přihláškou nejpozději 1. března 2018. 
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75-41-M/01  Sociální činnost 
Uchazeči budou hodnoceni v souladu s ustanovením § 60d odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“): 

 

1) Podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání - uchazeč bude 

hodnocen dle prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání. 

80 bodů je maximální bodový zisk ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení. Body budou 

získány přepočtem známek jako rozdíl koeficientu 120 a dvacetinásobku součtu průměrů na vysvědčení 

z  prospěchu na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního vzdělávání. 

Uchazeči, který byl hodnocen na konci předposledního a v pololetí posledního roku ročníku základního 

vzdělávání nedostatečnou z jakéhokoli předmětu, bude za výsledky předchozího vzdělávání odečteno 80 

bodů. 

Výsledné bodové hodnocení podle znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení bude do celkového 

hodnocení započítáno 40 %. 
 

2) Podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce - písemný test ze vzdělávacího 

oboru Český jazyk a literatura a písemný test ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.  

Maximální bodový zisk z testu z matematiky je 50 bodů a maximální bodový zisk z testu z českého 

jazyka a literatury je 50 bodů (tj. 100 bodů je maximální bodový zisk z jednotné přijímací zkoušky). 

Úspěšné vykonání přijímací zkoušky je podmíněno tím, že uchazeč musí dosáhnout alespoň 8 bodů  

v testu z matematiky a alespoň 13 bodů v testu z českého jazyka a literatury. 

Výsledné bodové hodnocení podle výsledků hodnocení dosažených v jednotné přijímací zkoušce bude 

do celkového hodnocení započítáno 60 %. 

 

3) Podle dalších skutečností, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče -  soutěže. 

Za každé umístění v okresních a vyšších kolech předmětových soutěžích a olympiádách vyhlašovaných 

MŠMT ČR za poslední dva roky základního vzdělávání získá uchazeč 1 bod, nejvýš však 20 bodů.  

20 bodů je maximální bodový zisk ze soutěží. 

Výsledné bodové hodnocení ze soutěží bude do celkového hodnocení započítáno 40 %. 

Tyto další skutečnosti musí být dodány v originálu nebo v kopii ověřené ředitelem základní školy, 

společně s přihláškou nejpozději 1. března 2018. Na později doložené doklady nebude brán zřetel. 

 

- Celkové bodové hodnocení bude stanoveno součtem procenty přepočtených bodových zisků získaných 

ze znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčení, z výsledků hodnocení dosažených v jednotné 

přijímací zkoušce a podle dalších skutečností - soutěže. 

[(kritérium 1 + kritérium 3) * 0,4 + kritérium 2*0,6 ] 

- Výsledky budou seřazeny sestupně podle celkového počtu dosažených bodů. 

- V případě rovnosti bodů v celkovém pořadí rozhoduje vyšší bodový zisk z testu z matematiky. Pokud 

toto kritérium nerozhodne, následuje porovnávání bodových zisků v pořadí z testu z českého jazyka 

a literatury, ze znalostí vyjádřených na vysvědčení, soutěží. 

- Ke studiu bude přijato prvních 30 uchazečů. 

- Uchazeč, který získal v testu z matematiky méně než 8 bodů, nebo v testu z českého jazyka a literatury 

méně než 13 bodů nebo získal za výsledky předchozího vzdělávání 0 a méně bodů, nevyhověl kritériím 

přijímacího řízení, a proto nebude do tohoto seznamu zařazen. 
 

Podmínkou přijetí je doložení potvrzení o zdravotní způsobilosti uchazeče ke vzdělávání pro obor 

vzdělání sociální činnost (dle Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání 211/2010 Sb.), které je dodáno 

společně s přihláškou nejpozději 1. března 2018. 


